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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 25/2016 
Dia: 23 de juny de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:50 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Delegat 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, Regidor Delegat 
JOAN BERNAT PANE, Regidor Delegat 
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO, Regidor Delegat 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 17 de juny de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
25.1. - ESMENA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - XARXA EUROPEA DE 
JARDINS HISTÒRIS (LÍNIA PECT/FEDER DIPUTACIÓ DE GIRONA). 
 
REF EXP.:  10602016000025 
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Vist que en data 10/06/2016, es va acordar en la JGL Sol·licitar  a la 
Diputació de Girona, una ajuda de 175.347,38 € per a la “Xarxa Europea de 
Jardins Històrics” (Ref. PECT-FEDER-TURISME). 
 
Vist que en el contingut de la proposta de la JGL del 10/062016, no 
expressa l’import de l’IVA soportat és a càrrec de l’ajuntament, ni tampoc 
que la Diputació de Girona será l’Entitat Repesentativa. 
 
Vist que la proposta de la JGL de data 10/06/2016, un cop fetes les 
esmenes hauria de tenir el següent redactat: 
 

“Atès que el 10 de maig 2016 es va publicar el BOP núm.89, l’edicte 
Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores del procés 
de selecció i de cofinançament de projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens locals, universitats i entitats sense 
finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya per als projectes d’especialització i competitivitat 
territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PECT). 

 
Atès  que es considera convenient presentar-nos a aquesta 
convocatòria, per aquest any 2016, i vist el projecte presentat per 
Patrimoni Cultural per a la Xarxa Europea de Jardins Històrics, amb 
un pressupost de 233.796,50€ (IVA no inclòs). 

 
Atès que el projecte de la Xarxa Europea de Jardins Històrics pots 
ser elegible  en  el  marc  de  l’estratègia  d’especialització  
territorial  de  de Catalunya (PECT), RIS3CAT. 

 
Que el cost projecte anirà distribuït durant els anys 2016-2020 i que 
el total del Projecte es finançaria de la següent forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de 
delegació de competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 

APORTACIÓ FONS % IMPORT 
FEDER 50 116.898,25 € 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 25 58.449,12 € 
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 25 58.449,12 € 
IMPORT PROJECTE (21% IVA NO INCLÒS) 100 233.796,50 € 
21% IVA (a càrrec de l’ajuntament de Lloret de 
mar) 

21 49.097,26 € 

IMPORT PROJECTE (21% IVA INCLÒS) 121 282.893,76 € 
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PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona, una ajuda de 175.347,38 € 
per a la “Xarxa Europea de Jardins Històrics”. 
 
SEGON. Nomenar la Diputació de Girona, entitat representativa del 
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (PECT-FEDER-TURISME), dins els 
requisits de la RISCAT. 
 
TERCER. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i 
representació de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels 
documents que calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la 
Corporació. 
 
QUART. Comunicar el present acord a la Diputació de Girona, al 
Regidor Delegat i la secció de Patrimoni Cultural d’aquest 
ajuntament.” 

 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Donar-se per assabentats de la correcció d’esmenes per error 
material en el contingut de la proposta de la JGL del 10/062016, i què 
l’import de l’IVA soportat anirà a càrrec de l’ajuntament, i la Diputació de 
Girona serà l’Entitat Representativa. 
 
SEGON. Comunicar el present acord d’esmena,  a la Diputació de Girona, 
al Regidor Delegat i la secció de Patrimoni Cultural d’aquest ajuntament. 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
25.2. – (...) 
 
25.3.- (...) 
 
25.4. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - RENOVACIÓ DE PAVIMENTS AL 
CARRER SANTE PERE ANY 2012 
 
REF EXP.: G112016000331 – 16/16 DIVERSOS 
 
Vist que per part de l’empresa FABREGAS IMMOBLES SL, s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en l’execució de 
RENOVACIÓ DE PAVIMENTS AL CARRER SANT PERE ANY 2012. 
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Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 20/05/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada  en efectiu en data 21/12/2011 
(n. registre 2011INGD-382). 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 15/06/2016, conforme 
és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
FABREGAS IMMOBLES SL 19/11 PN 

SP 
3.335,08 € NP 320140 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte 
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora, 
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
25.5. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - RENOVACIÓ DE LLUMINÀRIES DE 
L'ENLLUMENTAT PÚBLIC AL SECTOR DE FENALS 
 
REF EXP.: G112016000332 - 17/16 – diversos 
 
Vist que per part de l’empresa ETRA BONAL SA, s’ha sol·licitat la devolució 
de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte administratiu consistent en l’execució de la renovació de 
lluminàries de l’enllumenat públic al sector de Passeig de Fenals. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 09/05/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
25/05/2010 (n. Registre 90/2010). 
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Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data15/06/2016, conforme 
és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
ETRA BONAL SA 15/10 PN SP 3.792,94 € NP 370800 
 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
25.6. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - RENOVACIÓ DE LLUMINÀRIES DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC AL SECTOR DE L'AV. DE  LES ALEGRIES 
 
REF EXP.: G112016000333 (Exp. 18/16 – diversos) 
 
Vist que per part de l’empresa  ETRA BONAL SA, s’ha sol·licitat la devolució 
de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte administratiu consistent en l’execució del projecte de renovació de 
lluminàries de l’enllumenat públic al sector de l’Av. de les Alegries (Exp. 
17/10 PNSP). 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 09/05/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
25/05/2010 (n. registre 91/2010). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Serveis Públics en data 15/06/2016, 
conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
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Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
ETRA BONAL SA  Exp. 17/10 PNSP 2.293,38 € N.P.370800 
 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
25.7. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 
RENOVACIÓ DE LLUMINÀRIES PER REDUIR EL CONSUM ENERGÈTIC 
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL A L'AV. VIDRERES 
 
REF EXP.: G112016000334 (Exp. 19/16 PN SP)  
 
Vist que per part de l’empresa ETRA BONAL SA, s’ha sol·licitat la devolució 
de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte administratiu consistent en l’execució del projecte de renovació de 
lluminàries per reduir el consum energètic de l’enllumenat públic municipal 
a l’Av. Vidreres (Exp. 16/10 PN SP). 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 02/02/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
25/05/2016 (n. registre 92/2010). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Serveis Públics en data 15/06/2016, 
conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
ETRA BONAL SA Exp. 16/10 PN SP 2.628,26 € N. P. 370800 
 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
25.8. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONTRACTE  DEL SERVEI 
DE SALVAMENT I SOCORRISME PER A LA TEMPORADA 2016, AMB 
AMPLIACIÓ DEL PERSONAL D'ASSISTÈNCIA AL BANY 
 
REF EXP.: G112016000337 3- 03/15 PO  
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 1/05/2015, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte administratiu de Servei de Salvament i 
Socorrisme  a les platges de Lloret, a l’ empresa PROACTIVA SERVEIS 
AQUÀTICS SL per un import de 225.862,50 €/any (IVA a part). 
 
Atès que en data 21/06/2016 els Serveis Tècnics de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar emeten l’informe següent: 
 

“Assumpte: Modificació del contracte del servei de salvament i 
socorrisme per a la temporada 2016, amb l’ampliació del personal 
d’assistència al bany  
 

- Justificació de la necessitat de modificació del contracte:  
En data 11/05/2015 la Junta de Govern Local va adjudicar 
definitivament el contracte de servei de salvament i socorrisme a les 
platges de Lloret (exp. 03/15 PO) a favor de l’empresa Proactiva 
Serveis Aquàtics, SL. El contracte va ser formalitzat en data 
15/05/2015 per un preu de 225.862,50 €/any, IVA a part, i amb una 
durada de 2 anys, a comptar des de la data de la seva signatura. 
Entre les millores voluntàries ofertes per l’empresa hi havia 
l’increment de la dotació de personal, amb 1 socorrista aquàtic més 
destinat a la platja gran de Lloret durant la temporada alta (1 de juny 
a 30 de setembre), per donar cobertura al servei de banys adaptats i 
accessibilitat de les platges.  
Malgrat comptar amb un socorrista destinat a l’acompanyament al 
bany, aquesta temporada 2016 cal reforçar el personal dedicat a fer 
aquesta atenció, atès que per prestar aquest servei no es podrà 
comptar amb el suport de l’equip de socorristes que puguin trobar-se 
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en el mòdul d’atenció sanitària ni del personal municipal, pels motius 
que s’exposen a continuació. 
En anys anteriors, la zona adaptada formada per vestuari, zona 
d’ombra, dutxa adaptada, grua de transferència, crosses i cadires 
amfíbies, línia de vida, etc. es muntava davant el mòdul de 
salvament, al passeig Agustí i Font. Aquest estiu, tot i haver-se 
realitzat moviments de sorres, en la zona on s’ubica el mòdul no 
s’han pogut instal·lar el conjunt d’elements de la zona adaptada, tant 
per falta d’amplada de platja com pel desnivell que ha quedat arran 
del mur i l’esglaó en el rompent de les onades. Al mateix temps, 
l’espigó que hi ha en aquest punt de la platja, ha quedat parcialment 
al descobert, amb el risc que podria suposar fer el bany d’usuaris 
amb limitacions de mobilitat o d’altres discapacitats físiques o 
psíquiques en aquesta zona amb roques al descobert. 
Per l’orografia resultant de la platja en haver-se finalitzat els treballs 
de condicionament de l’areny, la zona adaptada s’ha col·locat junt al 
miniclub. En aquest punt hi ha un pas de vianants accessible per 
creuar el passeig marítim, una rampa d’obra que permet l’accés a la 
platja, i alhora relativament propers es troben els WC adaptats de la 
zona del club nàutic i els del Museu del Mar. Alhora, davant de 
l’oficina de turisme hi ha marcades dues places reservades per 
discapacitats. 
Per oferir un bon servei d’assistència al bany i unes adequades 
condicions de treball, cal comptar amb un mínim de dos persones, bé 
siguin dos socorristes o un socorrista i un familiar de l’usuari. Així 
doncs, és imprescindible que almenys un socorrista estigui fix en el 
punt d’atenció i recepció d’usuaris i es vegi recolzat -en funció de la 
disminució o falta de mobilitat i autonomia de l’usuari- amb un altre 
socorrista. 
Per altra banca, cal tenir en compte, que tant aquest reforç d’atenció 
a persones amb discapacitats com en les tasques pròpies de 
salvament, en ocasions es venia oferint amb personal municipal: 
vigilants de platja o Auxiliars de Protecció Civil. Aquest any però, no 
podrà ser així, atès que la dotació d’efectius destinats a platja durant 
l’estiu 2016 s’ha vist reduïda tant en nombre de personal com amb la 
durada de les contractacions (4 vigilants de platja, de 2 mesos), la 
qual cosa provocarà que els vigilants s’hagin de destinar a la platja de 
Lloret i Fenals, i els Auxiliars de Protecció Civil, exclusivament a cobrir 
esporàdicament les cales i vigilància costanera amb l’embarcació, 
sempre i quan les condicions climàtiques i risc d’incendi forestal els 
ho permeti. 
Cal tenir en compte que les atencions al servei de bany assistit ha 
anat incrementant-se des de la seva implantació, assolint els més de 
600 banys la temporada 2015, amb 476 a Lloret i 125 a Fenals, que 
varen representar un increment del 25% respecte els banys realitzats 
la temporada 2014. 
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La Junta de Govern Local d’01/04/2016 va sol·licitar ajut a DIPSALUT 
(Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona) per 
finançar els serveis de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a 
platges (exp. 10602016000014) en el marc del programa Pt08. Per 
edicte de Dipsalut de data 10/05/2016 es resol atorgar a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar un import de 53.390,39 €, 
corresponent a l’exp. 2016/1182. 
 
S’ha sol·licitat la presentació de pressupost a l’empresa adjudicatària 
del servei de salvament, PROACTIVA Serveis Aquàtics SL (CIF: B-
62.137.252), per a la prestació del servei d’assistència al bany a la 
platja de Lloret durant el període del 24/06/16 a 25/09/16, amb 1 
socorrista, amb el següent horari: els mesos de juny i setembre 
d’11.00 a 18.00 i els mesos de juliol i agost, de 10.30 a 18.30. El 
pressupost és de 8.280,00 € (IVA exclòs), segons oferta de 
20/06/16, núm. 2016069.” 

 
Vist que l’empresa adjudicatària està d’acord amb l’esmentada modificació. 
 
Atès allò establert en l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en relació a la modificació dels contractes administratius de 
serveis. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Modificar el contracte administratiu del Servei de Salvament i 
Socorrisme a les platges de Lloret, adjudicat a l’empresa PROACTIVA 
SERVEIS AQUÀTICS SL, aquesta modificació que  implicarà  una ampliació 
de l’import d’adjudicació en 8.280,00 € IVA a part, per a la prestació del 
servei d’assistència al bany a la platja de Lloret durant el període del 
24/06/2016 a 25/09/2016, amb un socorrista, amb el següent horari: els 
mesos de juny i setembre d’11.00 a 18.00 i els mesos de juliol i agost, de 
10.30 a 18.30. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa PROACTIVA SERVEIS 
AQUÀTICS SL, a la Secció de Medi Ambient i a la Intervenció municipal, per 
al seu coneixement i efectes escaients. 
 
25.9. - ADQUISICIÓ VEHICLE 5380 HBJ DESTINAT AL SERVEI 
D'AUXILIARS DE PROTECCIÓ DE L'ENTORN 
 
REF EXP.: G112016000338 27/16 PN SP  
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Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el  dia 18/06/2010, 
va aprovar el Plec de Condicions econòmiques administratives i jurídiques  
que  van regir el procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació 
del subministrament, MITJANÇANT RÈNTING, D’UN VEHICLE TIPUS PICK-UP 
MARCA NISSAN NAVARA 2.5 dCI (190 CV) 4x4 XE King Cab PER AL SERVEI 
D’AUXILIARS DE PROTECCIÓ DE L’ENTORN (Exp. 27/10 PN SP), i es va 
convidar a les empreses citades a l’informe tècnic. 
 

Vist que la Junta de Govern Local en sessió  celebrada  el dia 
06/08/2010, va adjudicar provisionalment el procediment negociat sense 
publicitat a  l'empresa BBVA AUTORENTING (FINANCIA AUTORENTING SA.) 
per  un  import  de 637,37 €/mes (IVA a part). 
 

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10/09/2010, va 
adjudicar definitivament el procediment negociat sense publicitat a 
l’empresa BBVA AUTORENTING (FINANCIA AUTORENTING SA) per un 
import de 637,37 €/mes (IVA a part), firmant el contracte en data 
15/09/2010. 
 

Vist que el termini del rènting fixat per contracte era de 60 mesos. 
Comptant el període que va tardar l’empresa adjudicatària a lliurar el 
vehicle matrícula 5380 HBJ, el rènting finalitzava el passat 14/01/2016. 
 

Atès que a la memòria valorada 27/16 de la partida de millores de platges 
s’havia previst l’adquisició del vehicle però vist que a data de finalització del 
rènting aquest crèdit no estava disponible per no comptar amb els 
pressupostos de 2016 aprovats definitivament, es va prorrogar el rènting. 
 

Atès que la Junta de Govern Local de data 29/01/2016 es va acordar 
prorrogar el rènting a l'empresa BBVA AUTORENTING (FINANCIA 
AUTORENTING SA) durant un període de 6 mesos (Exp. G112016000039 
27/10 PN SP), finalitzant el nou termini el 13/06/2016. 
 

El vehicle Nissan Navara, en el marc de les condicions fixades per rènting, 
ha estat dut al taller a fi de deixar-lo en perfecte estat la planxa i pintura, 
alhora que també es va fer el segon canvi de neumàtics.  
 

L’esmentat vehicle amb matrícula 5380 HBJ està adscrit al Servei de Policia, 
secció platges, malgrat en l’actualitat atès el canvi de funcions dels vigilants 
de platja, és destinat principalment a les tasques de recollida d’animals de 
la via pública, sent utilitzat per l’Aux. de Protecció de l’Entorn i també pels 
Aux. de Protecció Civil, en substitució del primer. 
 
Les característiques del vehicle el fan adient per seguir oferint el servei que 
presta actualment, alhora que en cas d’optar a renovar el vehicle destinat a 
la secció de Medi Ambient, en concret a l’Aux. de Protecció de l’Entorn, 
aquest vehicle 4x4 podria ser d’utilitat pels Aux. de Protecció Civil, els quals 
compten en l’actualitat amb un parc mòbil d’estat precari. 
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Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics de Medi Ambient en data 
21/06/2016,  a través del qual es posa de manifest la necessitat d’adquirir a 
l’empresa BBVA AUTORENTING (FINANCIA AUTORENTING SA) el vehicle  
TIPUS PICK-UP MARCA NISSAN NAVARA 2.5 dCI (190 CV) 4x4 XE King Cab 
5380 HBJ, sent el valor de venta del vehicle (impostos inclosos) a 
venciment del contracte de 6.300,00 €. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adquisició del vehicle que prové a l'adjudicació del 
subministrament, MITJANÇANT RÈNTING, D’UN VEHICLE TIPUS PICK-UP 
MARCA NISSAN NAVARA 2.5 dCI (190 CV) 4x4 XE King Cab PER AL SERVEI 
D’AUXILIARS DE PROTECCIÓ DE L’ENTORN (Exp. 27/10 PN SP)a l’empresa 
BBVA AUTORENTING (FINANCIA AUTORENTING SA) el vehicle  TIPUS PICK-
UP MARCA NISSAN NAVARA 2.5 dCI (190 CV) 4x4 XE King Cab 5380 HBJ, 
sent el valor de venta del vehicle (impostos inclosos) a venciment del 
contracte de 6.300,00 €. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1721/62300 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BBVA AUTORENTING , 
a la secció de Medi Ambient, a Serveis Jurídics (inventari) i la Intervenció 
municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
25.10. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
VIGILÀNCIA I CONTROL DE LES ZONES D'APARCAMENT LIMITAT 
(ZONES BLAVES) 
 
REF EXP.: G112016000343 - 08/14 PO 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 24/11/2014, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte administratiu consistent en la GESTIÓ DEL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA, CONTROL I RECAPTACIÓ DE LES ZONES 
D’APARCAMENT LIMITAT (ZONES BLAVES) A LLORET DE MAR, a l’ empresa 
BARNA PORTERS SL per un import de 9,10 €/hora (IVA a part). 
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Atès que en data 20/06/2016 els serveis tècnics d’aparcaments públic i 
estacionament en zona blava a emès informe tècnic d’ampliació de l’àmbit 
d’actuació corresponent al servei de gestió de la zona blava municipal en la 
zona de Carrer Josep Tarradellas i la Plaça Alfred Sisquella a Fenals, 
establint únicament pel nou àmbit delimitat, els horaris de vigilància de 8h a 
0h i de 10h a 18h, de dilluns a diumenge, pel període comprès de l’1 de 
juliol a l’11 de setembre. Aquest fet no suposarà en cap cas, una 
modificació del nombre d’hores establert al contracte.  
 
Vist que l’empresa adjudicatària està d’acord amb l’esmentada modificació. 
 
Atès allò establert en l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en relació a la modificació dels contractes administratius de 
serveis. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Modificar el contracte administratiu de serveis consistent en la 
GESTIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, CONTROL I RECAPTACIÓ DE LES 
ZONES D’APARCAMENT LIMITAT (ZONES BLAVES) A LLORET DE MAR, 
adjudicat a l’empresa BARNA PORTERS SL, aquesta modificació que  
implicarà  l’ampliació de l’àmbit d’actuació corresponent al servei de gestió 
de la zona blava municipal en la zona de Carrer Josep Tarradellas i la Plaça 
Alfred Sisquella a Fenals, establint únicament pel nou àmbit delimitat, els 
horaris de vigilància de 8h a 0h i de 10h a 18h, de dilluns a diumenge, pel 
període comprès de l’1 de juliol a l’11 de setembre. Aquest fet no suposarà 
en cap cas, una modificació del nombre d’hores establert al contracte. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BARNA PORTERS SL, a 
la Secció de Mobilitat i a la Intervenció municipal, per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
25.11. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000078  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
URVINA, S.L. – Subministrament 120 armilles reflectants  6.767,77 
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MUNDI LLORET INFORMATICA, SC – Anul·lació Resta Ad 
4287 per canvis de nom 

-23.800,70 

SPAI, SCP – Servei Cursos esportius: juny, octubre, 
novembre i desembre 2016, s’acaba el contracte el 30 de 
juny 2016 

-10.890,00 

LLOVERAS DOS MIL DOS, S.L. – Substitució maquina aire 
condicionat el puntet 

9.989,95 

BBVA AUTORENTING, S.A. – Adquisició vehicle 5380-HBJ 
destinat al servei d’auxiliars de protecció de l’entorn 

6.300,00 

PROACTIVA SERVEIS AQUATICS, S.L. – Ampliació Personal 
Servei Salvament i Socorrisme per atendre Assistència bany 

10.018,80 

SUMA TOTAL ............ -1.614,18 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
CONTENUR ESPAÑA, S.L. – Contenidors Recollida Selectiva 4.840,00 
SERHS FOOD AREA, S.L. – Dinars + Berenars Llar Infants 
Lola Anglada mes de maig 2016 

8.496,40 

SERHS FOOS AREA, S.L. – Dinars + Berenars Llar Infants Els 
Pops mes de maig 2016 

5.966,51 

SOCIETAT ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS- Serveis 
Postals mes de maig 2016 

8.587,10 

SERSA – Servei d’ajut a domicili SAD Municipal maig 2016 8.816,00 
SERSA – Servei d’ajut a domicili SAD PROPED maig 2016 15.248,00 
SEGIS, S.L. – Cursos de Cuina Escola Hosteleria Curs 
2015/2016 

75.512,78 

SUMA TOTAL ............ 127.466,79 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
ORTIZ BARNES, JOAN ROMA – Aula de Teatre municipal mes 
d’abril 2016 

5.190,90 

ORTIZ BARNES, JOAN ROMA – Aula de Teatre municipal mes 
de maig 2016 

5.190,90 

FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar d’infants els Pops 
maig 2016 

26.790,00 

GUILLEM ROMERO OLUCHA – Parc Street Workout platja 
Fenals 

11.245,74 

EDENWAY, S.L. – Consultoria preparació proposta per a la 
convocatòria Ajut Feder 2014-2020 

6.050,00 

VORACYS, S.L. – Redistribució dependències Mpals antic 
sindicat Cert. 4 i última 

11.266,38 

SUMA TOTAL ............ 65.733,92 € 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
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competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER: Acorda aprovar l’autorització i disposició, que respectivament, 
figura a l’ anterior relació (fase AD CODI 220), d’import -1.614,18 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
127.466,79 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
65.733,92 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
25.12. – (...) 
 
25.13. – (...) 
 
25.14. – (...) 
 
25.15. – (...) 
 
25.16. – (...) 
 
25.17. – (...) 
 
25.18. – (...) 
 
25.19. – (...) 
 
25.20. – (...) 
 
25.21. – (...) 
 
25.22. – (...) 
 
25.23. – (...) 
 
25.24. – (...) 
 
25.25. – (...) 
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25.26. – (...) 
 
25.27. – (...) 
 
25.28. – (...) 
 
25.29. – (...) 
 
25.30. – (...) 
 
25.31. – (...) 
 
25.32. – (...) 
 
25.33. – (...) 
 
25.34. – (...) 
 
25.35. – (...) 
 
25.36. – (...) 
 
25.37. – (...) 
 
25.38. – (...) 
 
25.39. – (...) 
 
25.40. – (...) 
 
25.41. – (...) 
 
25.42. – (...) 
 
25.43. – (...) 
 
25.44. – (...) 
 
25.45. – (...) 
 
25.46. – (...) 
 
25.47. – (...) 
 
25.48. – (...) 
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25.49. – (...) 
 
25.50. - PADRÓ LLAR D'INFANTS "LOLA ANGLADA" - JULIOL 
 
REF EXP.: G212016000755  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LOLA 
ANGLADA”, corresponent al mes de JULIOL de 2016, que importa la 
quantitat de DIVUIT MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(18.606,20 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 
a) Del  1 de juliol al 31 d’agost de 2016, en període voluntari, tots els dies 
feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat col·laboradora de 
la recaptació de l’exercici 2016, directament per les seves oficines i els 
terminals SERVICAIXA. 
 
b) A partir del dia 1 de setembre de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
25.51. - PADRÓ LLAR D'INFANTS "ELS POPS" - JULIOL 
 
REF EXP.: G212016000757  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “POPS”, 
corresponent al mes de JULIOL de 2016, que importa la quantitat de DOTZE 
MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.  
(12.443,40 €). 
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SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 
a) Del  1 de juliol al 31 d’agost  de 2016, en període voluntari, tots els dies 
feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat col·laboradora de 
la recaptació de l’exercici 2016, directament per les seves oficines i els 
terminals SERVICAIXA. 
 
b) A partir del dia 1 de setembre de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
25.52. - PADRÓ ABONAMENTS PARKINGS MUNICIPALS - TERCER 
TRIMESTRE 
 
REF EXP.: G212016000758  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES, corresponent al TERCER TRIMESTRE 
2016,  que importa la quantitat de DISSET MIL DOS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS,  (17.002,50 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 
a) Del  1 de juliol al 31 d’agost  de 2016, en període voluntari, tots els dies 
feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat col·laboradora de 
la recaptació de l’exercici 2016, directament per les seves oficines i els 
terminals SERVICAIXA. 
 
b) A partir del dia 1 de setembre de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
   
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’Estalvis de la localitat. 
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25.53. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000761  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE IMPORT 

59/16 CONCEPTES VARIS (E) 6.248,77 

60/16 CONCEPTES VARIS (V) 191,50 

TOTAL   6.440,27 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 6.440,27 euros. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
25.54. - ACCEPTACIÓ REINGRÉS FUNCIONARI EN SITUACIO DE 
COMISSIÓ DE SERVEIS- AGENT DE POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G132016000155  
 
Vista la instància amb RGE E2016012702 presentada pel Sr. ALEXANDRE 
RUBIO POCH, funcionari de carrera, amb categoria d’ Agent de la Policia 
Local, que actualment es troba en situació de comissió de serveis a l’ 
Ajuntament de Castell-Platja d’ Aro, en la qual sol·licita el reingrés com 
funcionari d’aquest Ajuntament.  
 
Vist que, per Acord de Junta de Govern Local de data 18/12/2015, es va 
concedir la comissió de serveis a l’ Ajuntament de Castell-Platja d’ Aro, amb 
efectes l’ 1 de gener de 2016 i per un període de sis mesos prorrogables 
fins al termini màxim de dos anys. 
 
Vist  l’acord de Junta de Govern Local de data 16/06/2016 de l’ Ajuntament 
de Castell-Platja d’ Aro,  en la qual aproven la finalització de la comissió de 
serveis del Sr. RUBIO amb efectes 30/06/2016. 
 
Atès el que determinen els articles 85.3 de la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública aprovada pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre; 185 
a 189 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
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personal al servei de les entitats locals i resta de disposicions vigents en la 
matèria.  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Atendre la petició formulada pel Sr. ALEXANDRE RUBIO POCH i 
accedir al seu reingrés com a Agent de la Policia Local d’aquest Ajuntament, 
amb efectes del proper 1 de juliol de 2016. 
 
SEGON. Que es doni trasllat del present acord a l'interessat, a l’Inspector en 
Cap de la Policia Local i a Tresoreria Municipal, als efectes procedents 
 
25.55. - CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS DE VIGILANTS 
DE PLATJA PER CIRCUMSTANCIES DE LA PRODUCCIO. 
 
REF EXP.: G132016000156  
 
Vist que, els treballadors laborals fixos-discontinus, amb categoria de 
vigilants de platja, Sra. LORENA RUIZ AVILA i Srs. DANIEL PECCI 
DOMINGUEZ i ALBERTO MARTINEZ LOPEZ, han obtingut plaça com a Agents 
interins en aquest Ajuntament i es troben en situació d’ excedència 
voluntària per incompatibilitat.  
 
Vist que es fa necessària la contractació per raons d’urgència i per 
necessitats del servei, de tres vigilants de platja (Cat. C2) per tal que quedi 
cobert el servei de platges aquest estiu i tal com està establert a l’oferta 
pública d’ocupació per a l’exercici 2016, calen quatre places de Vigilants de 
platja, de les quals a data d’avui només se’n cobriria una si no s’efectua cap 
assignació de personal al respecte.  
 
Vist de que del concurs-oposició de Vigilants de platja, efectuat el 2015, va 
quedar en borsa el Sr. DANIEL SANCHEZ VADILLO i ha estat contractat amb 
efectes 15/06/2016. 
 
Vist que no es disposa de temps material per convocar un procés de 
selecció d’ urgència per cobrir les tres places de vigilants de platja vacants, 
atès l’ inici de temporada turística. 
 
Vist que, recentment s’ha resolt la convocatòria d’Agents Interins i que tant 
el temari com les proves de selecció que s’han efectuat són molt similars al 
temari i proves de selecció del concurs-oposició de vigilants de platja i que 
d’aquest procés selectiu ha resultat una borsa per a possibles substitucions.  
 



 
 
 

20 
 

Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’ establert a l’ art. 3 
del R.D. 2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de 
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractació i, d’acord amb el que 
disposen els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 291 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; 15 del Decret Legislatiu 1/1997; 55 del Decret 
214/90 de 30 de juliol i resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Contractar els Srs. ANTONIO GOMEZ ARISPON i ANTONIO 
CABRERA SAMBLAS, inclosos a la borsa d’Agents interins, amb categoria de 
Vigilants de platja (C2), amb efectes 1 de juliol i fins el 31 d’agost 
d’enguany (ambdós inclosos) dins del període de contractació quedaran 
incloses les vacances que li corresponguin pel temps treballat.  
 
SEGON.- D'aquest acord se’n donarà trasllat als interessats, a l‘Inspector en 
Cap de la Policia Local i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents.  
 
25.56. - RATIFICACIO NOMENAMENTS FUNCIONARIS INTERINS 
AGENTS DE POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G132016000157  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2016, en relació al 
nomenament de funcionaris interins, com Agents de Policia Local, un cop 
superat el curs bàsic, d’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
20 de juny de 2016, per la qual es procedí al nomenament com a 
funcionaris interins als Srs. DANIEL PECCI DOMINGUEZ, ALBERTO 
MARTINEZ LOPEZ, LORENA RUIZ AVILA i NICO MULLERS BLEI amb efectes 
21/06/2016 i fins al 31/10/2016 amb categoria d’ Agents de Policia Local ( 
Grup C2), i es fixen les retribucions corresponents a la seva categoria 
exceptuant 4 punts. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 



 
 
 

21 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
25.57. - APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
DE LA CONSOLIDACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL DE LA CASA DE LA 
VILA I DE L'ESTUDI DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE 
L'EDIFICI DE LA CASA DE LA VILA 
 
REF EXP.: U312016000017  
 
FETS: 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrer de 2016 va 
acordar: 
 

“PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu de 
Consolidació i Reforç Estructural de la Casa de la Vila de Lloret de Mar, 
d’iniciativa municipal i redactat per PRUNELL ARQUITECTURA, SCP.; i 
l’Estudi de compliment del Codi Tècnic de l’edifici de la Casa de la Vila, 
d’iniciativa municipal i redactat per l’enginyer industrial en Genís NEGRE 
i VILA, amb un pressupost total de 353.886,96 € iva inclòs, amb les 
següents consideracions: 

* Caldrà sol·licitar la declaració d’excepcionalitat de l’aplicació del 
RD 235/2013, de 5 d’abril. 
* S’analitzarà l’existència de possibles alternatives en relació a la 
protecció al foc que s’aplica a les bigues de fusta als efectes de 
millorar la seva resistència. 

 
SEGON.- Sotmetre ambdós projectes a informació pública pel termini de 
trenta dies, amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial 
de la província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler 
d'Anuncis, durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 
 
TERCER.- Sol·licitar informes al Servei de Costes del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, i a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Girona de la Generalitat de Catalunya per raó de llurs competències 
sectorials.  
 
QUART.- Notificar el present acord als redactors dels projectes, a la 
Intervenció Municipal i a l’Àrea de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar.” 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de 30 dies 
amb la publicació del corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7078 de data 14 de març de 2016, Butlletí Oficial de la 
província de Girona núm. 51 de data 15 de març de 2016, Tauler d'Anuncis 
de la Corporació i Web Municipal. Durant aital termini no s'ha presentat cap 
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al·legació, tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i 
que consta a l'expedient administratiu tramès a aquests efectes. 
 
3.- En data 20 d’abril de 2016, el Servei Provincial de Costes de Girona va 
emetre informe favorable amb la condició que prèviament a la seva 
execució, es presenti sol·licitud de concessió d’ocupació del domini públic 
maritimoterrestre davant d’aquest Servei, segons el que disposa les 
Disposicions Transitòries de la Llei de Costes.  

 
4.- En data 10 de maig de 2016, la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va resoldre autoritzar 
les obres, dins la zona de servitud de protecció, d’amplada 20 m, amb les 
següents condicions: 

 Aquesta autorització, que s’entén sens perjudici de tercers i a 
salvaguarda del dret de propietat, no eximeix el seu titular de 
l’obtenció de qualsevol altre autorització legalment o 
reglamentàriament preceptiva. 

 Prèviament a l‘execució de les obres, l’Ajuntament haurà de sol·licitar 
al Servei Provincial de Costes de Girona, la concessió d’ocupació a 
l’empara de la Disposició Transitòria Primera de la Llei de Costes. 

 Les obres objecte d’aquesta autorització s’han de dur a terme d’acord 
amb el projecte bàsic i executiu de “Consolidació i Reforç Estructural 
de a Casa de la Vila de Lloret de Mar”, redactat per Josep Prunell 
Rovira, sense que en cap cas es pugui entendre que l’autorització 
inclou unes altres obres, instal·lacions o activitats, les quals, si 
s’escau, haurien de ser objecte d’una altra autorització. 

 Aquesta autorització s’ha d’exercitar en el termini de dos anys, 
transcorreguts els quals sense haver-se exercitat, quedarà sense 
efecte, llevat que el no exercici sigui imputable a l’Administració. No 
obstant això, d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les Administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, a petició del titular i per motius degudament 
justificats, es podrà atorgar una pròrroga del termini, que en ca cas 
podrà superar la meitat del termini atorgat inicialment. 

 Cap material o maquinària necessària per dur a terme l’objecte 
d’aquesta autorització no podrà obstaculitzar l’exercici de les 
servituds de trànsit i accés al mar. 

 L’òrgan competent en matèria de costes podrà inspeccionar en tot 
moment l’execució de les obres per comprovar si s’ajsuten a les 
condicions d’aquesta autorització. 

 Finalitzades les obres, el titular de l’autorització presentarà el 
certificat de final d’obres 

 Quan del reconeixement final se’n desprengui qualsevol incompliment 
total o parcial d’aquesta autorització, s’ordenarà l’adequació de les 
obres i se sancionarà als responsables de la infracció.     
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5.- En data 6 de maig de 2016, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Girona, acordà per unanimitat, emetre informe favorable no vinculant 
respecte a l‘actuació de consolidació i reforç estructural de la Casa de la Vila 
de Lloret de Mar amb la recomanació que s’ubiquin els aparells de 
climatització de forma més integrada en el volum de l’edifici. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- El POUM vigent de Lloret de Mar qualifica aquesta finca amb la clau 
urbanística 1.4 A sistema d’equipament públic administratiu, i a l’immoble li 
confereix un grau de protecció B1. L’art. 317 de la Normativa del POUM 
permet que s’hi realitzin obres de reparació, i de reforma, restauració i 
millora que no afectin als valors essencials de l’edifici protegit. 
 
II.- S’apliquen a aquest expedient els articles 53 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya i els arts. 24 a 33 i 36 i ss. del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
III.- D’acord amb la resolució de l’Alcaldia-presidència de data 10 de juliol 
de 2015, l’òrgan competent per la present decisió es la Junta de Govern 
Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte Bàsic i Executiu de Consolidació 
i Reforç Estructural de la Casa de la Vila de Lloret de Mar, d’iniciativa 
municipal i redactat per PRUNELL ARQUITECTURA, SCP.; i l’Estudi de 
compliment del Codi Tècnic de l’edifici de la Casa de la Vila, d’iniciativa 
municipal i redactat per l’enginyer industrial en Genís NEGRE i VILA, amb un 
pressupost total de 353.886,96 € iva inclòs, amb els condicionats i 
recomanacions dels diferents informes sectorials emesos, i que es donen 
per reproduïts, juntament amb el segon condicionat de l’acord d’aprovació 
inicial, que es durà a terme durant l’execució de l’obra, si s’escau. 
 
SEGON.- Publicar el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la província i al 
Diari Oficial de la Generalitat, a fi de donar coneixement als possibles 
interessats que els projectes han estat aprovats definitivament. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als redactors dels projectes i a la 
Intervenció Municipal. 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
25.58. – (...) 
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25.59. – (...) 
 
25.60. – (...) 
 
25.61. – (...) 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

CULTURA 
 
25.62. – (...) 
 
25.63. - APROVACIÓ DATES FESTES DE BARRI 2016 
 
Atès que durant l’estiu es celebraran les Festes de Barri.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar les següents dates de les Festes de Barri: 
 
Barri Data  
Pescadors 28 de juny 
Can Ballell – Sant Cristòfol 8, 9 i 10 de juliol 
Mas Baell – Can Carbó 15, 16 i 17 de juliol 
Pinars 5, 6 i 7 d’agost 
Mont Lloret 5 i 6 d’agost 
El Molí – Mas Vilà – Can Ribalaigua 12, 13 i 14 d’agost 
Mas Romeu 20 i 21 d’agost 
Fenals  26 i 27 d’agost  
 
SEGON.- Comunicar l’acord als interessats, a la Secció de Festes, a la 
Policia Local i a Via Pública.  
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
25.64. – (...) 
 
25.65. – (...) 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 


